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Vážení obchodní přátelé,
dovoluji si Vám předložit informaci o všeobecných obchodních podmínkách (dále jen
VOP), na jejichž základě naše firma (dále jen dodavatel) obchoduje s právnickými
a fyzickými osobami (dále jen odběratel).

1) VOP jsou zpracované ve smyslu §273 Obchodního zákoníku a platí do odvolání.
2) Objednávané zboží – pro zajištění bezproblémového a včasného splnění dodávky je
třeba, aby objednávka obsahovala předepsané náležitosti obchodních listin, tj.
fakturační adresu, bankovní spojení, IČ, DIČ odběratele, dále místo dodání, název
výrobku, množství v ks, druh platby, způsob dopravy (vlastní či dodavatel),
e-mail a telefon.
Objednávky přijímáme přes e-shop, poštou, e-mailem, telefonem či osobně.
Vyřízení objednávky se významně urychlí, použije-li zákazník k objednání e-shopu.
Katalogové ceny , které jsou uvedené na internetu, se na velkoodběratele nevztahují
a faktura bude upravena na základě dohodnutého velkoobchodního ceníku.
Pro všechny případy je dobré napsat do poznámky distributora
„VELKOOBCHODNÍ CENY“.
Při zadání objednávky přes e-shop se ihned automaticky generuje potvrzení objednávky.
V případě, že toto nepřijde, objednávka neprošla nebo jste zadali chybně svou
emailovou adresu.
V takovém případě se na nás laskavě obraťte e-mailem nebo telefonicky.

3) Prodej zboží za velkoobchodní ceny je poskytován při nákupu za účelem dalšího
prodeje. Není limitován množstvím.
Při prodeji na Slovensko účtujeme v EUR, v případě,že je zákazník
plátcem DPH, bez DPH. Tištěné nebo digitalizované vzorníky zboží jsou k dispozici na
http://www.chevas.cz/ke-stažení/.

4) Cenové a platební podmínky:
a) Cena zboží je stanovena pro dané období platným ceníkem.
b) Platba je realizována hotově, na dobírku nebo převodem. Platba převodem
po obdržení zboží je možná jen u stálých zákazníků. Splatnost faktur je 14 dní.
Při nedodržení platebních podmínek si dodavatel vyhrazuje právo zaslat zboží
velkoodběrateli na dobírku. Druhá a třetí upomínka je zpoplatněna částkou 50,- Kč.
Doprava zboží k velkoodběrateli se uskuteční Českou poštou nebo přes firmu
Zásilkovna. Ceník je na internetu.
Aktuální ceník je na http://www.chevas.cz/postovne/.
Součástí zásilky je SMS avízo zasílané na mobilní telefon.
Opakované dodání v případě nevyzvednutí zásilky je zpoplatněno. V případě,
že dodávka zboží je realizována ve dvou zásilkách, je poštovné účtováno jen při
první z nich.

5) Čas dodání zboží a jeho převzetí:
Dodavatel se zavazuje splnit objednávku nejpozději do 5 pracovních dnů po jejím
přijetí, pokud je požadované zboží skladem. V opačném případě dohodne
s odběratelem náhradní termín dodávky.
6) Za plnění je považováno:
a) při dovozu vlastní dopravou prodávajícího - den dodání zboží na adresu sdělenou
odběratelem
b) v případě zaslání zboží externími dopravci - den předání zboží dopravci
c) při odvozu zboží odběratelem nebo jím pověřenou osobou - den oznámení
připravenosti dodávky.

7) Zboží lze do 14 dnů bez udání důvodů vrátit. Balení nesmějí být otevřená ani jinak
poškozená. Poštovné za vrácené zboží hradí zákazník.
Je-li balík poškozen, pokud možno jej nepřebírejte a informujte nás o reklamaci.

Těším se na další spolupráci
Brůža Pavel, majitel

Ve Zdibech dne 28.5.2015

